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মহানবী সা�া�াহ  আাাইহ  ওা সা�ামমে অবমাননার পইরণইত 
 

মানব জাইতর েহদামওমতর জনয  �াা যুমু যুমু অসংসয নবী 

এা পৃইথবীমত ে�রণ েমরমছন। তাঁরা মানুষমে অ�োর েথমে 

 মআার পমথ ইনমও  সার জনয যথা সাায ে ো েমরমছন। নবীুণ 

ইছমআন মানুষ ইহমসমব ে�ে মানুষ। ইে� দুঃসজনে হমআ  সতয 

এা েয, �মতযে নবীা তাঁর  জাইতর পপ েথমে ইবইিব রেমমর 

বাাা ইবপই�, অবমাননার ইশোর হমওমছন। 

 �াহ তা‘ আা বমআন,  

� نَِ�ٍّ  لُِ�ِّ  َجَعۡلَنا َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ �ِس  َشَ�ِٰط�َ  َعُدّوٗ نِّ  ٱۡ�ِ  إَِ�ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  يُوِ�  َوٱۡ�ِ
َُّك  َشآءَ  َولَوۡ  ُغُروٗر�ۚ  ٱۡلَقۡولِ  زُۡخُرَف  َ�ۡعٖض  ۖ  َما َر ونَ  َوَما فََذرُۡهمۡ  َ�َعلُوهُ  ﴾ ١ َ�ۡفَ�ُ
 ] ١١٢: االنعيم[

“ র এমইনিামবা  মরা �মতযে নবীর জমনয বহ শওতানমে 

শ�রমপ সৃইে েমরইছ, তামদর েতে শওতান মানুমষর মমায এবং 

েতে শওতান ই�নমদর মায েথমে হমও থামে, এরা এমে 

অপরমে েতগমআা মমনামুুের, োাঁোপূণর   �তারণামও েথা 

�ারা �মরাই ত েমর থামে,  র  পনার রমবর া�া হমআ তারা 
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এমন োজ েরমত পারত না, সুতরাং  পইন তামদরমে এবং 

তামদর ইমথযা র নাগমআামে বজরন েমর  আুন। [সূরা  আ-

 ন‘ ম-১১২] 

অনয  ওামত  �াহ বমআন,  

� نَِ�ٍّ  لُِ�ِّ  َجَعۡلَنا َوَ�َ�ٰلَِك  ﴿ َُِّك  َوَ�َ�ٰ  ٱلُۡمۡجرِِمَ�ۗ  ّمِنَ  َعُدّوٗ  ٣ َونَِصٗ�� َهادِٗيا بَِر
 ]  ٣٠: الفرقين[ ﴾

“ র এিামবা  মরা �মতযে নবীর জনয অপরাাীমদর েথমে 

শ� েমর ইদমওইছ।  র  পনার রবা েতা ইহদাওাতোরী   

সাহাযযোরী ইহমসমব যমথে”। [সূরা  আ-ফুরোন: ৩০]  

 র এা াারাবাইহেতা েথমে  মামদর ই�ওনবী েমাহা�দ 

(সা�া�াহ  আাাইহ  ওা সা�াম)  মু� ইছমআন না। তাঁর উপর  

নবু ওতী জীবমনর শু েথমে ইবইিব রেমমর ে ুই�, অবমাননা 

এমনইে তাঁর পইরবামরর উপর  অপবাদ েদওা হমওমছ। 

মূআত াসআাম এবং নবীর �ইত ইহংসার োরমণা অমুসইআমরা 

এোজ েমর থামে।  

 �াা  তা‘ আা বমআন,  
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َّ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  إِن﴿ ِ  ]  ٥٦: غفر[ ﴾ بَِ�ٰلِغِيهِ�  ُهم ّما كِۡ�ٞ  إ

“তামদর অ�মর  মছ শাু অহংোর, যা সফআ হবার নও। [সূরা 

ুাইফর-৫৬] 

বা�মব ইহংসা তামদরমে �াইআমও পুইড়মও েমমরমছ, াসআাম এবং 

নবীর েোমনা পইতা তারা েরমত পামর ইন। 

নবী (সা�া�াহ  আাাইহ  ওা সা�াম) বমআনঃ 

يً، « َّ م ُذ أال ورلن فيف يف  اهللا ع  تم، قرش  للعغهم،، ششمموووون 
يً، لأني �مد َّ م ُذ  »ل�غعغون 

“েতামরা ইে আপয ের না েয, েীিামব  �াহ  মামে 

েোরাাশমদর অবমাননাের ুাইআ, অইিস�াত েথমে পইব� 

রামসন, তারা  মামে মুযা�ামমে (ইনই�তমে) ুাইআ েদও, 

মুযা�ামমে অইিস�াত েমর P0F

1
P,  র  ইম েমাহা�দ 

(�শংইসত)P1F

2
P।  

                                                           
1 অথরাা তারা যসন রাসূআমে ুাইআ বা অইিস�াত ইদত, তসন রাসূমআর নাম ‘মুহা�াদ’ 

ঘৃণািমর উ�ারণ েরত না। োরণ, মুহা�াদ অথরা �শংইসত। �শংইসমতর ইন�া েরা 

ইবপরীতমুসী েথা, তাা তারা মুহা�াদমে ‘মুযা�াম’ বা ইনই�ত শ� �ারা পইরবতরন েমর 
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তারা নবীমে ইনমও যতা ে ুই� এবং অবমাননা েমরমছ  �াহ 

ততা তাঁর মযরাদা বৃইি েমরমছন। 

 �াা বমআন,  

   ] ٤: الشح[ ﴾ ٤ ذِۡكَركَ  لََك  َوَرَ�ۡعَنا ﴿

“ র  মরা  পনার সযাইতমে উ�মযরাদা দান েমরইছ। [সূরা 

 শ-শারা-৪)। 

�ইতইদন পাঁ   ওা� নামামযর  যামন ইব�বযাপী মসইজমদ 

মসইজমদ তাঁর নাম উ�াইরত হম�। মুওাইযযন বআমছ,  

 »أتمدذ أن �مداً رسول اهللا«

( শহাদু  বা মুহা�াদার রাসূআু�াা) “ ইম সাপয ইদই� েয 

মুহা�াদ  �াহর রাসূআ।”  

                                                                                                            
রাসূমআর বদনামী েরত। তসন রাসূআ বআমআন, েদস, ইেিামব তারা  মার বদনামী 

েরমত ইুমও  মামে বদনামী েরমত পারআ না, বরং তারা মুযা�ামমর বদনামী েরআ, 

মুহা�ামদর নও,  র  ইম েতা মুহা�াদ। [স�াদে] 
2 বুসারী, হাদীস নং ৩৫৩৩।  
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এেজন অমুসইআম মইনইষ রাসূআ (সা�া�াহ  আাাইহ  ওা সা�াম) 

এর �শংসাও বমআনঃ 

 �مد لو ايب الو يد ا ي لذ  تت ضوة الشمس

অথরঃ মুহা�দ (সা�া�াহ  আাাইহ  ওা সা�াম) এেমা� নবী যার 

জীবন ইরত সূমযরর  মআার নযাও য়ে। 

তাঁর অবমাননাোরীমদর অবমাননা েথমে তাঁমে রপার জনয 

 �াা যমথে। 

 �াা বমআন,  

 ]  ٩٥: الجر[ ﴾ ٩ ٱلُۡمۡسَتۡهزِِءينَ  َكَفۡيَ�َٰك  إِنّا ﴿

“অবমাননাোরীমদর জনয  মরাা  পনার পপ েথমে যমথে।” 

[সূরা  আ-ইহজর-৯৫]। 

অনয  ওামত  �াা তা‘ আা েঘাষণা েমরন,  

لَۡيَس  ﴿
َ
�  ُ َّ ۥۖ  بَِ�اٍف  ٱ  ]  ٣٦: الزمر[ ﴾َ�ۡبَدُه
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“ �াা ইে তাঁর বা�ার জনয েী যমথে নন?” [সূরা  য-যুমার: 

৩৬] 

এা  ওামতর তাফসীমর সু�ী (রাইহমাহ�াহ) বমআনঃ েয েেউা 

রাসূআ (সা�া�াহ  আাাইহ  ওা সা�াম) এবং তাঁর  ইনত ইবাান 

ইনমও ইব�প বা অবমাননা েমরমছ  �াা তামে  ংস েমরমছন 

এবং ইনমরম শাই� ইদমওমছন। 

 যুমু যুমু যারা নবী (সা�া�াহ  আাাইহ  ওা সা�াম)েে 

অবমাননা েমরমছ তামদর েেউ রপা পাওইন,  �াহ তামদরমে 

উপযু� শাই� ইদমওমছন। ামাম াবমন তাাইমওা (রাইহমাহ�াা) 

বমআন, “ইন�ওা যারা রাসূআ (সা�া�াহ  আাাইহ  ওা সা�াম) েে 

েে েদও, তাঁমে অবমাননা েমর,  �াহ তামদরমে উপযু� শাই� 

ইদমবন, ইতইন তাঁর �ীনমে ইবজও েরমবন,  র ইমথুযেমদর ইমথযা 

র নামে ইমথযাও পইরণত েরমবন, যইদ  মুসইআমরা তামদরমে 

শাই� ইদমত না পামর।”3  

পইরণইতঃ 

রাসূআ (সা�া�াহ  আাাইহ  ওা সা�াম)েে অবমাননা েরার 

                                                           
3  স-সামরমুআ মাসআূআ, ২/৫৩৯।  



 

9 

পইরণইত অতয� িওাবহ। েসন  েসন  েস া দুইনওার জীবমন  

অবমাননাোরীর উপর েনমম  মস,  বার েসন  েসন  েস া 

 মসরামতর জনয বরা� থামে।  

 �াা তা‘ আা বমআন,  

ِينَ  إِنّ  ﴿ َّ َ  يُۡؤُذونَ  ٱ َّ ُ  لََعَنُهمُ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ َّ ۡ�َيا ِ�  ٱ ُّ َعدّ  َوٱ�ِخَرةِ  ٱ
َ
 لَُهمۡ  َوَ

ِهيٗنا َعَذاٗبا  ]  ٥٧: اال زاب[ ﴾ ٥ ُّ

“ইন�ও যারা  �াা   তাঁর রাসূআমে েে েদও,  �াা তামদর 

�ইত দুইনওা    মসরামত অইিস�াত েমরন এবং তামদর জনয 

��ত েরমসমছন অবমাননাের শাই�।” [সূরা  আ- হযাব: ৫৭] 

 র রাসূআমে অবমাননা এবং তামঁে ইব�প েরার মাাযমম তাঁমে 

সবম মও েবইশ েে েদওা হও। 

 নাস (রাইযওা�াহ  নহ) েথমে বইণরত, ইতইন বমআনঃ এে বযই� 

নাসারা ইছআ েস াসআাম �হণ েরআ এবং সূরা  আ-বাোরা   

 আ ামরান ইশসআ। েস নবী (সা�া�াহ  আাাইহ  ওা সা�াম) 

এর ইনে  েেরাণীর োজ েরত। েস পুনরাও নাসারা হমও েুআ 

এবং বআমত আাুআ েমাহা�দ  ইম যা ইআইস তাা বমআ এর বাইহমর 
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েস  র ইেছুা জামন না। এরপর েস মারা েুআ, তসন তার 

সাথীরা তামে দাফন েরআ, সোমআ উমঠ েদসআ তার আাশ বাামর 

পমড়  মছ, তসন নাসারারা বআমত আাুআ েমাহা�মদর সাথীরা 

এা োজ েমরমছ েেননা েস তামদর ামর তযাু েমরইছআ। তসন 

তারা  মরা ুিীর েমর েবর সনন েমর তামে  বার দাফন 

েরআ,  বার সোমআ উমঠ েদসআ তার আাশ বাামর পমড়  মছ। 

তসন তারা বআআ এ া েমাহা�দ এবং তার সাথীমদর োজ; 

েেননা েস তামদর ামর তযাু েমর এমসইছআ। তসন তারা  বার 

 মরা ুিীর েমর েবর সনন েরআ এবং তামে দাফন েরআ, 

 বার সোমআ উমঠ েদসআ তার আাশ  বার বাামর পমড়  মছ, 

তসন তারা বুঝআ এ া েোমনা মানুমষর োজ নও, তসন তারা 

তারা আাশ বাামরা পমড় থােমত ইদআ।4 (েবাসারী   মুসইআম) 

পইরমশমষ ই�ও পাঠে! হমত পামর  জমের এা শযাম বাইসআ 

াওাহূদী তার  � তৃই�র জনয বা েোমনা পমপর �মরা নাও 

এোজ েমরমছ, ইে� তামে ইনমরম পইরণইতর ইশোর অবশযা হমত 

হমব, এ েযন ইনমজর পামও ইনমজ েুঠার মারা। মুসইআম ইহমসমব 

এা ঘ নার তী� �ইতবাদ  মামদর অবশযা েরমত হমব, ইে� 

তা েযন েোমনািামবা  �মনা�ে না হও, �মতযমে তার সাায 

                                                           
4 বুসারী, হাদীস নং ৩৬১৭; মুসইআম, হাদীস নং ২৭৮১।  
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অনুযাওী ইআসনীর মাাযমম, ব�মবযর মাাযমম, অনযথাও মমন মমন 

এা োজমে ঘৃণা েরার মাাযমম। 

ইে� েোমনািামবা সীমাআ�ন েমর নও। মুসইআমরা েযন নতুন 

েমর অমুসইআমমদর েোমনা ষড়য� বা ফাঁমদ পা না েদও, 

তামদরমে  �মন েরা বা পইত েরার েোমনা সুমযাু 

োমফরমদর জনয  তরী েরা সমী ীন হমব না।  

 �াহ তা‘ আার োমছ  মামদর  �ান থােমব, ইতইন েযন তাঁর 

�ীন, নবী   মুসইআমমদরমে েহফাযত েমরন। 


